Toukokuu 2022

Ohjeet:
• Vaihtoehdot [latinalaisin kirjaimin kirjoitettu teksti hakasulkeissa], jotka
ilmoituksen allekirjoittava yhteisö valitsee tai poistaa tarpeen mukaan;
• Kommentit [harmaa kursivoitu teksti hakasulkeissa], jotka ilmoituksen
allekirjoittava yhteisö poistaa ja/tai vaihtaa tarpeen mukaan.

Valaehtoinen vakuutus
Viite: Haku Esteetön kaupunki 2023 ‑kilpailuun
Allekirjoittanut [lisää lomakkeen allekirjoittavan henkilön nimi], joka edustaa:
(oikeushenkilöt ja yhteisöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä) seuraavaa yhteisöä:

Lyhentämätön virallinen nimi:
Virallinen oikeudellinen muoto:
Lakisääteinen rekisteröintinumero:
Lyhentämätön virallinen osoite:
Arvonlisäveronumero:
(”henkilö”)

[joka on valtuutettu allekirjoittamaan tämä ilmoitus seuraavien henkilöiden puolesta 1:
[lisää muiden sellaisten yhteisöjen nimet, joiden puolesta osallistumishakemus
allekirjoitetaan]]
(1) vakuuttaa, että [asianomainen] [jokainen] henkilö täyttää
palkintomenettelyssä määriteltyjen kriteerien mukaisesti;

ehdot

erityisessä

I – HENKILÖÄ KOSKEVAT POISSULKEMISEEN LIITTYVÄT TILANTEET
(2) ilmoittaa, että [asianomainen] [kukaan] henkilö ei ole missään seuraavista tilanteista.
Jos vastaus on myöntävä, tähän vakuutukseen on liitettävä tiedot siitä,
millaisesta tilanteesta on kyse ja myös asianomaisten henkilöiden nimet ja
lyhyt selvitys tilanteesta.
a) konkurssissa, sen osalta on aloitettu maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely, sen
varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, sille on vahvistettu akordi, sen
liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan unionin tai kansallisten lakien tai
määräysten mukaisen menettelyn alainen;
b) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu,
että osallistuja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa sovellettavan lainsäädännön
nojalla määrättyjä veroja tai sosiaaliturvamaksuja;
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Perehdy myös ehdotuspyyntöihin, jos vakuutuksen allekirjoittamiselle on määritelty erityisiä vaihtoehtoja

c) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu,
että osallistuja on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen
rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai ammattikuntansa eettisiä normeja tai
osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa sen
ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai
vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista:
(i) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja
vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että
valintaperusteet täyttyvät, tai sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpanossa;
(ii) sopimuksen tekeminen muiden henkilöiden kanssa kilpailun vääristämiseksi;
(iii) immateriaalioikeuksien rikkominen;
(iv) yritys vaikuttaa komissio/viraston päätöksentekoon kilpailumenettelyn aikana;
(v) yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada
perusteettomia etuja kilpailumenettelyssä;
d) lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että hakija on syyllistynyt johonkin seuraavista:
(i) petos, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan direktiivin (EU) 2017/1371 3 artiklassa ja
26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa;
(ii) lahjuksen ottaminen tai antaminen, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin
(EU) 2017/1371 4 artiklan 2 kohdassa, tai lahjuksen antaminen, sellaisena kuin se
on määritelty 26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn,
sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä
tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen 3
artiklassa, tai neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut menettelyt, , tai korruptio sellaisena kuin se on määritelty muussa
sovellettavassa lainsäädännössä;
(iii) rikollisjärjestöön liittyvä toiminta neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2
artiklan mukaisessa tarkoituksessa;
(iv) rahanpesu tai terrorismin rahoittaminen, sellaisina kuin niitä tarkoitetaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 3, 4 ja 5
kohdassa;
(v) terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne on
määritelty neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 ja 3 artiklassa, , tai
vastaavasti tällaisiin rikoksiin yllyttäminen, avunanto niihin tai niiden yritys sellaisina
kuin ne on määritelty kyseisen päätöksen 4 artiklassa;
(vi) lapsityövoiman käyttö tai muut ihmiskauppaa koskevat rikoksetsellaisina kuin
niitä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU 2
artiklassa;
e) unionin
talousarviosta
rahoitetun
sopimuksen,
avustussopimuksen
tai
avustuspäätöksen täytäntöönpanossa on ollut osallistujan osalta merkittäviä puutteita
keskeisten velvoitteiden täyttämisessä, mikä on johtanut kyseisen sopimuksen
ennenaikaiseen irtisanomiseen, sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin
sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin tai minkä tulojen ja menojen hyväksyjä, OLAF tai
tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan
yhteydessä;
f) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu,
että henkilö on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen;
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g) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu,
että henkilö on perustanut eri lainkäyttöalueelle yhteisön tarkoituksena kiertää sellaisia
vero- tai sosiaalilainsäädäntöön perustuvia velvoitteita tai muita lakisääteisiä
velvoitteita lainkäyttöalueella, jossa henkilön sääntömääräinen kotipaikka,
keskushallinto tai päätoimipaikka sijaitsee;
h) (vain oikeushenkilöt ja yhteisöt, joilla ei ole oikeushenkilön asemaa) lainvoimaisessa
tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että henkilö on
perustettu kohdan (g) mukaista tarkoitusta varten;
i) yllä kohdissa c–h tarkoitetuissa tilanteissa henkilöön kohdistuu:
i. tosiseikkoja, jotka on todettu Euroopan syyttäjänviraston, kun se on perustettu,
tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan petostentorjuntaviraston tai sisäisen
tarkastuksen tekemissä tilintarkastuksissa tai tutkimuksissa tai jossakin muussa
tarkastuksessa, tilintarkastuksessa tai valvonnassa, joka on tehty EU:n toimielimen,
EU:n erillisviraston tai EU:n viraston tai elimen tulojen ja menojen hyväksyjän
vastuulla;
ii. muita kuin lainvoimaisia tuomioita tai muita kuin hallinnollisia päätöksiä, jotka voivat
sisältää
kurinpitotoimenpiteitä
ja
jotka
on
tehnyt
toimivaltainen
valvontaviranomainen, joka on vastuussa ammattietiikkaa koskevien normien
soveltamisen tarkistamisesta;
iii. EU:n talousarvion toteuttamisesta vastaavien henkilöiden tai elinten päätöksissä
tarkoitettuja tosiseikkoja;
iv. unionin rahastoja toteuttavien jäsenvaltioiden toimittamia tietoja;
v. komission päätöksiä unionin kilpailusääntöjen rikkomisesta tai kansallisen
toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä unionin tai kansallisen kilpailulainsäädännön
rikkomisesta tai
vi. EU:n toimielimen, EU:n erillisviraston tai EU:n viraston tai elimen tulojen ja menojen
hyväksyjän päätöksiä hylkäämisestä.
II – POIS SULKEMISEEN LIITTYVÄT TILANTEET, JOTKA KOSKEVAT KILPAILUN KANNALTA
OLENNAISESSA ASEMASSA OLEVAA LUONNOLLISTA HENKILÖÄ 2

(5) ilmoittaa, että sellainen luonnollinen henkilö, joka on olennaisessa asemassa kilpailun
kannalta, ei ole missään seuraavista tilanteista Jos tähän vastataan myöntävästi,
tilanne ja asianosaisten henkilöiden/henkilön nimet/nimi on liitettävä tähän
vakuutukseen yhdessä lyhen selvityksen kanssa:
Tilanne (c) yllä (vakavaan virheeseen syyllistyminen ammattitoiminnassa)
Tilanne (d) yllä (petos, lahjonta tai muu rikos)
Tilanne (e) yllä (merkittävät puutteet sopimuksen täytäntöönpanossa)
Tilanne (f) yllä (sääntöjenvastaisuus)
Tilanne (g) yllä (yhteisön luominen tarkoituksessa kiertää laillisia velvoitteita)
Tilanne (i) yllä
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Jos luonnollisen henkilön on rahoitushakemuksessa määritelty olevan olennaisessa asemassa oikeudellisen
sitoumuksen tekemisen tai täyttämisen kannalta varainhoitoasetuksen 136 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti
(esimerkiksi tutkimushankkeen pääasiallinen tutkija)
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III – TOSIASIALLISTEN EDUNSAAJIEN JA SELLAISTEN LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TAI
OIKEUSHENKILÖIDEN, JOILLA ON VALTUUDET EDUSTAA, TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ TAI VALVOA, POIS
SULKEMISTA KOSKEVAT TILANTEET

Ei sovelleta luonnollisiin henkilöihin, jäsenvaltioihin eikä paikallisiin viranomaisiin
(6) ilmoittaa, että luonnollinen henkilö/henkilöt tai oikeushenkilö/-henkilöt, jotka ovat yllä
mainitun henkilön/henkilöiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä, tai joilla on
valtuudet edustaa, tehdä päätöksiä tai valvoa yllä mainittuja henkilöitä/henkilöä
(käsittää muun muassa yhtiön johtajat, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja
tapaukset, joissa yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on enemmistöosakas), tai
henkilön/henkilöiden tosiasiallinen edunsaaja (direktiivin (2015/849/EU 3 artiklan 6
kohdan mukaisessa tarkoituksessa) ei ole missään seuraavista tilanteista. Jos
vastaus on myöntävä, tähän vakuutukseen on liitettävä tiedot siitä, millaisesta
tilanteesta on kyse ja myös asianomaisten henkilöiden/henkilön nimet/nimi ja
lyhyt selvitys tilanteesta.
- tilanne (c) yllä (vakavaan virheeseen syyllistyminen ammattitoiminnassa)
- tilanne (d) yllä (petos, lahjonta tai muu rikos)
- tilanne (e) yllä (merkittävät puutteet sopimuksen täytäntöönpanossa)
- tilanne (f) yllä (sääntöjenvastaisuus)
-

tilanne (g) yllä (yhteisön luominen tarkoituksessa kiertää laillisia velvoitteita)

-

tilanne (h) yllä (henkilö on luotu aikomuksena kiertää lakisääteiset velvoitteet)

-

tilanne (i) yllä

IV – HENKILÖN VELOISTA RAJOITTAMATTOMASSA VASTUUSSA OLEVIEN LUONNOLLISTEN
HENKILÖIDEN TAI OIKEUSHENKILÖIDEN POIS SULKEMISTA KOSKEVAT TILANTEET

Tätä kohtaa sovelletaan vain sellaisiin sellaisia henkilöitä koskeviin vakuutuksiin,
jonka veloista luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ottaa rajoittamattoman
vastuun
(7) ilmoittaa, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ottaa rajoittamattoman
vastuun yllä mainitun henkilön/henkilöiden veloista ei ole missään seuraavista
tilanteista. Jos vastaus on myöntävä, tähän vakuutukseen on liitettävä tiedot
siitä,
millaisesta
tilanteesta
on
kyse
ja
myös
asianomaisten
henkilöiden/henkilön nimet/nimi ja lyhyt selvitys tilanteesta.
- tilanne (a) yllä (konkurssi)
- tilanne (b) yllä (verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen laiminlyönti)
V – MENETTELYYN OSALLISTUMISEN HYLKÄÄMISPERUSTEET
(8) ilmoittaa, että [asianomainen] [kukaan] henkilö:
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ei ole aikaisemmin osallistunut tässä palkintomenettelyssä käytettyjen asiakirjojen
laatimiseen, jos tämä merkitsee sellaista yhdenvertaisen kohtelun rikkomusta, mukaan
luettuna kilpailun vääristyminen, jota ei voida korjata muulla keinoin. Jos vastaus on
myöntävä, tähän vakuutukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden/henkilön
nimet/nimi ja lyhyt selvitys tilanteesta.
VI – KORJAAVAT TOIMENPITEET
Jos henkilö/henkilöt ilmoittavat yhdestä yllä luetellusta pois sulkemiseen johtavasta
tilanteesta, henkilön/henkilöiden täytyy ilmoittaa toimenpiteet, joihin hän/he ovat ryhtyneet
pois sulkemiseen johtavan tilanteen korjaamiseksi ja osoittaakseen siten luotettavuutensa.
Tähän voi sisältyä esimerkiksi teknisiä, organisatorisia ja henkilöstöön liittyviä
toimenpiteitä, joilla on tarkoitus estää vastaavien tilanteiden toistuminen, sekä vahinkojen
korvaaminen tai sakkojen tai verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksaminen. Tähän
vakuutukseen on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, millaisia korjaavia toimenpiteitä on
toteutettu. Tätä ei sovelleta tämän vakuutuksen kohdassa (d) tarkoitettuihin tilanteisiin.
VII – PYYNNÖSTÄ ESITETTÄVÄT TODISTEET
Komissio/virasto voi pyytää ketä tahansa sellaista henkilöä, jota tämä ilmoitus koskee,
toimittamaan tiedot ja todisteet kenestä tahansa luonnollisesta henkilöstä tai
oikeushenkilöstä, joka on hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on valtuudet
edustaa, tehdä päätöksiä tai valvoa, mukaan luettuna oikeushenkilöt ja luonnolliset
henkilöt, jotka kuuluvat omistus- ja valvontarakenteeseen, ja tosiasialliset edunsaajat, ja
luonnolliset henkilöt, jotka ovat olennaisessa asemassa kilpailun tai avustushakemuksen
käyttöön liittyvän toiminnan tai työohjelman kannalta.
Komission/viraston täytyy pyytää kaikkia tähän vakuutukseen sisältyviä henkilöitä
toimittamaan soveltuvat todisteet henkilöstä itsestään ja sellaisista luonnollisista
henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotka ottavat rajattoman vastuun henkilön veloista.
Todisteita voidaan pyytää seuraavasti:
Yllä kohdissa (a), (c), (d),(f), (g) ja (h) kuvatuissa tilanteissa vaaditaan äskettäin annettu
rikosrekisteriote tai tällaisen puuttuessa yhteisön sijoittautumisvaltion oikeus- tai
hallintoviranomaisen äskettäin antama vastaava asiakirja, joka osoittaa, että nämä
vaatimukset on täytetty.
Kohdassa (b) kuvatussa tilanteessa on esitettävä asianomaisen valtion pätevän
viranomaisen äskettäin myöntämät todistukset. Näiden asiakirjojen tulee sisältää todisteet
kaikista veroista ja sosiaaliturvamaksuista, jotka yhteisön on maksettava, mukaan luettuna
muun muassa arvonlisävero, tulovero (vain luonnolliset henkilöt), yhteisövero (vain
oikeushenkilöt) ja sosiaaliturvamaksut. Jos jotakin yllä mainituista asiakirjoista ei myönnetä
asianomaisessa maassa, se voidaan korvata oikeusviranomaiselle tai notaarille annetulla
valaehtoisella
vakuutuksella
tai
tällaisen
puuttuessa
sijoittautumisvaltionsa
hallintoviranomaiselle tai asiassa toimivaltaiselle toimialaansa edustavalle järjestölle
annetulla virallisella vakuutuksella.
Jos henkilö on jo esittänyt tällaiset todisteet komission toista kilpailumenettelyä varten,
asianomaisten asiakirjojen tulee olla myönnetty enintään vuotta aikaisemmin siitä
päivästä, jona niitä pyydetään, ja niiden on oltava edelleen voimassa asianomaisena
päivänä.

5

Jos henkilö voittaa palkinnon, tämän vakuutuksen mukainen henkilö hyväksyy
kilpailusäännöissä vahvistetut ehdot.
Yllä mainitun henkilön tulee viipymättä ilmoittaa komissiolle kaikista ilmoitetussa
tilanteessa tapahtuvista muutoksista.
Tämän ilmoituksen mukainen henkilö voidaan hylätä ja henkilöön voidaan kohdistaa
hallinnollisia seuraamuksia (poissulkeminen), jos mikä tahansa vakuutuksista tai
tiedoista, jotka on toimitettu tähän menettelyyn osallistumisen ehtojen mukaisesti,
osoittautuu vääräksi.
Koko nimi

Päiväys
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Allekirjoitus

